
A vacina HPV é recomendada para pré-adolescentes e 

adolescentes  entre 11 e 12 anos para proteger contra o 

câncer causado pela infecção do HPV 

 

 

Por que minha filha ou meu filho necessita tomar a vacina do HPV? 

A vacina  do Human Papillomavirus (HPV)  protege do câncer causado pela infecção do HPV. 

HPV é um vírus comun que atinge adolscentes e adultos. Aproximadamente 14 milhões de 

pessoas, incluindo adolescentes, são infectadas pelo HPV a cada ano. A infecção pelo HPV pode 

causar câncer cervical, vaginal e vulvar em mulheres e câncer de pênis em homens. Tambem 

pode causar câncer no anus, na parte traseira da garganta e um crescimento ou alteração nas 

partes genitais de mulheres e de homens 

 

Quando devo vacinar a minha filha ou meu filho? 

 

Todas as crianças com idades entre 11 e 12 anos devem tomar duas vacinas do HPV, sendo que 
a segunda devera ser tomada de seis a doze meses depois da primeira vacina. Vacinar na hora 
certa protege os pré-adolescentes antes mesmo de serem expostos ao vírus. O vírus do HPV é 
transmitido durante o ato sexual. Algumas crianças podem precisar de até três doses da vacina 
do HPV. Por exemplo, adolescentes que são vacinados com menos de cinco meses entre uma 
dose e outra irão precisar de uma terceira dose para uma proteção mais efetiva. Além disso, 
crianças que começam as séries de vacinas nos seus 15 anos ou depois irão precisar de três 
doses dadas a cada seis meses. Se o seu adolescente ou a sua adolescente nao fez a vacina 
ainda, fale com o médico deles sobre fazer a vacina o mais rápido possível. A melhor maneira 
de lembrar todas as doses da vacina para o/a seu/sua filho/filha é ja deixar marcadas as datas 
das doses que faltam antes mesmo de você sair da clínica.  

 

A vacina do HPV é segura para o meu filho/a? 

A vacina do HPV oportuniza uma proteção efetiva, segura e duradoura contra cânceres 
causados pelo vírus. Esta vacina já tem aproximadamente 10 anos de pesquisa e 
monitoramento. Assim como qualquer outra vacina ou remédio, a vacina do HPV pode 
causar efeitos colaterais. A maioria deles são leves e incluem dor ou inchaço no braço 
onde a vacina foi aplicada, tontura, desmaio, náusea e dor de cabeça. Desmaios após 
qualquer vacina, incluindo a do HPV, são mais comuns entre adolescentes. Para 
prevenir desmaios ou machucados devido aos desmaios, os adolescentes devem estar 



sentados ou deitados durante a vacina e permanecerem nesta posição por mais 15 
minutos depois que a vacina foi dada. Os benefícios da vacinação do HPV são muito 
maiores do que os riscos que os efeitos colaterais representam. É importante falar ao 
médico ou a enfermeira se o seu filho ou sua filha tem alguma alergia severa incluindo 
alergia a latex ou a algum fungo. A vacina do HPV não é recomendada em casos de 
gravidez.  

 

 

Como eu posso conseguir ajuda para pagar estas vacinas? 

 

O programa Vaccines for Children (VFC) proporciona vacinas para 
crianças de até 18 anos que não possuem seguro de saúde, que 
qualificam para o Medicaid, American Indian ou nativos do Alasca. 
Saiba mais atraves do site www.cdc.gov/Features/VFCprogram 

 

 

 Como posso saber mais? 

 

Fale com o médico ou enfermeira do seu filho ou da sua filha para saber 
mais sobre a vacina do HPV ou sobre outras vacinas que o seu filho 
precise. Você pode se informar mais sobre a vacina do HPV atraves do 
site: 

www.cdc.gov/hpv 
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